
 
 

Com recuo de 1% no preço do etanol, Região Nordeste concentra 
única baixa registrada em todo País, revela Ticket Log  

 

A gasolina neste mês avançou 0,8% na região e se tornou o segundo valor 

médio mais caro do Brasil 

 

Em outubro, os motoristas da Região Nordeste foram os únicos a ver o preço              

do etanol baixar nas bombas, constata o levantamento do Índice de Preços            

Ticket Log (IPTL). Com o litro do combustível vendido à média de R$ 3,655, a               

diferença é 1% menor no comparativo com setembro. Já a gasolina, vendida a             

R$ 4,618, avançou 0,79% e colocou a região na posição do segundo preço             

médio mais caro de todo o território nacional.  
 

“Ao analisar os dados do último IPTL, percebemos que, mesmo com a alta da              

gasolina, o Nordeste foi a região onde o combustível apresentou a menor alta             

de todo o País. Em outras regiões, o reajuste ultrapassou a margem de 1%”,              

comenta o Diretor-Geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil,            

Jean-Urbain Hubau (Jurb).  

 

No recorte local, a Paraíba lidera a posição do litro da gasolina e do etanol               

mais baratos, vendidos a R$ 4,434 e R$ 3,371, respectivamente. Na           

contramão, estão o Piauí, com a média mais cara da gasolina, comercializada            

a R$ 4,782, e o Maranhão, com o litro mais caro do etanol: R$ 3,962.  
 

Mês a mês, os postos alagoanos apresentam as maiores médias para o diesel             

comum e o diesel S-10: R$ 3,985 e R$ 4,024, respectivamente. O preço mais              

barato para esse tipo de combustível foi registrado em Pernambuco: R$ 3,753,            

para o diesel comum, e R$ 3,745, para o diesel S-10. 
 

 
 

 
 
 



 
 

Os postos de Sergipe se destacam pelo recuo de 4,5% no preço médio do              

etanol, com o litro vendido a R$ 3,618, ante os R$ 3,787 do mês anterior. Foi a                 

baixa mais expressiva de todo o território nacional. Na contramão, está a alta             

da gasolina no Rio Grande do Norte, onde o litro do combustível avançou 2,2%. 
 

Na Bahia, o destaque foi a alta de 0,22% para o etanol e de 0,32% na gasolina.                 

Já no Ceará, o litro do etanol foi vendido a R$ 3,825, e a gasolina foi                

comercializada à média de R$ 4,663, ante os R$ 4,655 de setembro.  

 

No contexto nacional, os combustíveis registraram alta pelo segundo mês          

consecutivo nos postos de todo o Brasil. O GNV, o etanol e a gasolina              

apresentaram as menores variações, de 0,3%, 0,6% e 1%, respectivamente,          

enquanto o valor do litro do diesel S-10 avançou 2,2%, e, do diesel comum,              

2,4%. Com o novo aumento, o preço do diesel alcançou o maior valor médio do               

ano, vendido a R$ 3,913, média que alcança o preço identificado nas bombas             

em maio de 2018, durante o pico da crise de abastecimento que afetou o País. 

  
Confira o comparativo por regiões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

Confira o comparativo por Estado da região: 
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